
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:         /KH-SGDĐT 

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2021 

KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh thí điểm lớp 9 THCS trong trường THPT Chuyên,  

năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học 

phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 

03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông 

chuyên được hợp nhất tại Văn bản số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/05/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Thông báo số 148-TB/TU ngày 16/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1691/UBND-KGVX ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển sinh thí điểm lớp 9 THCS trong trường THPT 

Chuyên năm học 2021-2022, 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyển sinh thí điểm lớp 9 THCS 

trong trường THPT Chuyên, năm học 2021-2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở 

giáo dục trung học. 

- Lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất và năng lực tiếp nhận nội dung 

và chương trình của cấp học; tạo sự liên thông giữa việc phát hiện, bồi dưỡng học 

sinh giỏi, học sinh có năng khiếu cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 

- Xây dựng phương án tuyển sinh đảm bảo an toàn, công bằng, chính xác, 

khách quan và đúng quy chế.  

II. CÔNG TÁC TUYỂN SINH  

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 02 lớp 9, mỗi lớp tối đa 35 học sinh. 

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 8 THCS trên toàn tỉnh. 

- Tuổi của học sinh quy định tại Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xếp loại năm học lớp 6, 7, 8: Hạnh kiểm, học lực từ Khá trở lên.  



2 
 

 

3. Phương thức: Xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

4. Bài kiểm tra, đề kiểm tra, lịch kiểm tra, địa điểm kiểm tra 

a) Bài kiểm tra: Thí sinh làm các bài kiểm tra bắt buộc: Toán chung, Ngữ văn 

chung và một bài kiểm tra tự chọn.  

- Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp Khoa học tự nhiên (KHTN): Toán, Vật lý, 

Hoá học, Sinh học và Tin học phải làm 01 bài kiểm tra tự chọn trong số các môn: 

Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học. 

- Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp Khoa học xã hội (KHXH): Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lý và tiếng Anh phải làm 01 bài kiểm tra tự chọn trong số các môn: Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lí và tiếng Anh. 

b) Đề kiểm tra: Môn Ngữ văn chung và các môn tự chọn theo hình thức tự 

luận. Riêng môn Toán chung và tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận. Điểm 

bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn 

đến 2 chữ số thập phân. 

c) Lịch kiểm tra và thời gian làm bài kiểm tra 

Ngày Buổi Bài kiểm tra 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

cho thí sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

20/6/2021 
Sáng 

Toán chung 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

Ngữ văn chung 90 phút 9 giờ 25 9 giờ 30 

Chiều Môn Tự chọn 90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 

d) Địa điểm kiểm tra: Tại trường THPT Tân Trào. 

e) Điểm xét tuyển (ĐXT) 

   

 

Điểm xét tuyển, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. 

5. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

a) Tuyển thẳng: Học sinh lớp 8 đạt giải Ba trở lên Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp tỉnh lớp 9 THCS các môn văn hoá năm học 2020-2021 vào lớp KHTN (gồm 

các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học) hoặc lớp KHXH (gồm các 

môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh).   

b) Ưu tiên xét tuyển:  

Học sinh lớp 8 đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 

9 THCS các môn văn hoá năm học 2020-2021 được cộng 1,0 điểm theo thang 

điểm 10 vào tổng Điểm xét tuyển. 

 

 

ĐXT =  

Tổng điểm các bài kiểm tra chung + điểm bài tự chọn x 2 

4 
+ Điểm ưu tiên (nếu có) 
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6. Đăng ký dự tuyển sinh 

Thí sinh làm hồ sơ dự tuyển sinh và nộp trực tiếp tại trường THPT Chuyên. 

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng vào lớp KHTN hoặc KHXH. 

Hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm: 

- Đơn xin dự tuyển sinh (mẫu số 1) có xác nhận của trường THCS đang học; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS 

năm học 2020-2021 (nếu có). 

- Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/6/2021. 

7. Quy trình xét tuyển  

a) Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng môn (bao gồm cả số thí sinh tuyển thẳng), 

như sau: 

- Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp KHTN: Môn Toán (bao gồm cả môn Tin) tối 

đa 17 chỉ tiêu; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học mỗi môn tối đa 6 chỉ tiêu. 

- Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp KHXH: Môn tiếng Anh tối đa 12 chỉ 

tiêu; Ngữ văn tối đa 11 chỉ tiêu; mỗi môn Lịch sử, Địa lý tối đa 06 chỉ tiêu. 

b) Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ hồ sơ dự tuyển hợp lệ, đúng đối 

tượng và điều kiện dự tuyển, dự kiểm tra đủ các bài kiểm tra theo quy định, không 

vi phạm Quy chế trong kỳ tuyển sinh và không có bài kiểm tra nào đạt điểm dưới 

3,0. 

c) Căn cứ vào điểm xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh từng môn, xét từ cao 

xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Trường hợp trong cùng một môn có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng 

nhau mà vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Có điểm bài kiểm tra tự chọn cao hơn.  

+ Có điểm bài kiểm tra Toán chung cao hơn (đối với lớp KHTN) và điểm 

bài kiểm tra Ngữ văn chung cao hơn (đối với lớp KHXH). 

+ Có tổng điểm trung bình của 03 môn Toán, Ngữ văn và tự chọn năm học 

lớp 8 cao hơn.  

- Trường hợp có môn xét tuyển không đủ chỉ tiêu (lí do: thí sinh đăng ký ít 

hoặc điểm xét tuyển quá thấp,...) thì có thể xem xét chuyển chỉ tiêu còn thiếu cho 

môn khác trong cùng lớp KHTN hoặc KHXH có điểm xét tuyển cao hơn. 

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH: Hoàn thành trước 05/7/2021. 

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH 

Không thu lệ phí tuyển sinh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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-  Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các phòng Giáo dục và Đào 

tạo và trường THPT Chuyên. 

- Thành lập các hội đồng: Ra đề, in sao, vận chuyển đề kiểm tra, coi thi, 

chấm thi, phúc khảo bài kiểm tra. Tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động, quyền hạn và 

trách nhiệm của các hội đồng, vận dụng theo các quy định tương ứng của Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh. 

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2. Trường THPT Chuyên 

-  Tiếp nhận, kiểm tra đơn xin dự tuyển sinh của học sinh và lập danh sách 

thí sinh dự tuyển sinh theo mẫu (đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác) trước khi 

gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Công bố kết quả tuyển sinh sau khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt, tổ chức nhập học cho những thí sinh trúng tuyển. 

- Tiếp nhận, tổng hợp đơn phúc khảo của thí sinh báo cáo Sở Giáo dục và Đào 

tạo; tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền giải quyết. 

3. Trường THPT Tân Trào 

Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội đồng coi thi làm việc. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai, chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn về Kế hoạch tuyển sinh thí 

điểm lớp 9 THCS trong trường THPT Chuyên, năm học 2021-2022. 

5. Các trường THCS và trường PTDTNT THCS 

-  Tổ chức, triển khai công tác tuyển sinh thí điểm lớp 9 THCS trong trường 

THPT Chuyên, năm học 2021-2022 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng Giáo 

dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh. 

- Tổ chức hướng dẫn học sinh lập hồ sơ dự tuyển sinh thí điểm vào lớp 9 

THCS trong trường THPT Chuyên; thông báo công khai trên bảng tin của nhà 

trường. 

- Cung cấp đơn xin dự tuyển sinh cho học sinh. Hiệu trưởng trường THCS 

xác nhận các nội dung trong đơn xin dự tuyển sinh thí điểm vào lớp 9 THCS trong 

trường THPT Chuyên sau khi tổ chức kiểm tra, đối chiếu với các giấy tờ liên quan. 

VI. LỊCH LÀM VIỆC 

1. Trước ngày 06/6/2021 
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Các phòng GDĐT triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS trên 

địa bàn thực hiện kế hoạch tuyển sinh thí điểm lớp 9 THCS trong trường THPT 

Chuyên, năm học 2021-2022. 

2. Trước ngày 16/6/2021: Trường THPT Chuyên nộp Danh sách thí sinh dự 

tuyển sinh (mẫu T6) về Sở GDĐT. 

3. Ngày 19/6/2021 

- Hội đồng coi thi bắt đầu làm việc; 

- 14 giờ 00: Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, lịch thi và các quy định 

của Hội đồng coi thi.   

4. Ngày 20/6/2021 

- Tổ chức học tập quy chế thi cho thí sinh tại phòng thi (không tổ chức Lễ 

Khai mạc chung);  

- Thi theo lịch; 

- Hội đồng coi thi nộp bài thi và hồ sơ thi về Sở GDĐT. 

5. Trước ngày 30/6/2021 

Sở GDĐT hoàn thành chấm thi, công bố kết quả và hướng dẫn phúc khảo 

bài thi. 

6. Trước ngày 05/7/2021 

Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh. 

Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-

BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT./. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh thí điểm lớp 9 THCS trong trường THPT 

Chuyên, năm học 2021-2022./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  

- UBND các huyện, thành phố  (phối hợp);                      

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Văn phòng Sở GDĐT; 

- Phòng KH-TC Sở GDĐT; 

- Thanh tra Sở GDĐT; 

- Phòng GDPT Sở GDĐT; 

- Các phòng GDĐT; 

- Trường THPT Chuyên, Tân Trào; 

- LưuVT, QLCLGD (Hoàn).  

                         

GIÁM ĐỐC 

                          

 

 

 

Vũ Đình Hưng 
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Mẫu số 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN SINH 

Thí điểm vào lớp 9 THCS trong trường THPT Chuyên  

năm học 2021 - 2022  

 

Kính gửi:  Trường THPT Chuyên 

- Họ và tên học sinh xin dự thi: (viết chữ in hoa có dấu):................................................................ 

- Nơi sinh (ghi huyện, thành phố và tỉnh): ....................................................................................... 

- Sinh ngày........tháng….năm……..; Giới tính (nam, nữ):……………. Dân tộc…………….......... 

- Hộ khẩu thường trú (ghi xã, huyện, thành phố và tỉnh):................................................................ 

- Học lớp 8 tại trường THCS (ghi tên trường, huyện, thành phố):................................................... 

- Số điện thoại liên hệ:...................................................................................................................... 

- Xin dự thi môn tự chọn. ................................................................................................................. 

- Đạt giải kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2020-2021 (loại giải - môn): 

................................ 

- Kết quả học tập: 

 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 
 ĐTBm Toán 

lớp 8 

ĐTBm Văn  

lớp 8 

ĐTBm  

tự chọn lớp 8 

Học lực        

Hạnh kiểm        

        

  

Ngày........tháng .........năm 2021 

Ý kiến của cha (mẹ) học sinh hoặc người đỡ đầu: 
Nhất trí với các nội dung trong đơn  

(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

Ngày........tháng .....năm 2021 

(Học sinh  ký ghi rõ họ tên) 
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Ngày........tháng .........năm 2021 

Hiệu trưởng trường THCS xác nhận 

Những nội dung trong đơn là đúng 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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